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П О К А Н А 

 

Измененията в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар от 31.07.2018 е акцентът в продължаващия цикъл от 
обучителни курсове, организирани от Българската асоциация за изолации в строителството 
(БАИС) за работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите 
конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/. Тези обучения са насочени към всички участници в 
инвестиционния процес: архитекти, инженери-проектанти, изпълнители на проекти по 
енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти - упражняващи строителен надзор, 
специалисти от държавната и общинската администрации, ангажирани с процесите на 
енергийно ефективното обновяване, управители и мениджъри на асоциации на етажната 
собственост. Целта на тези обучения е по-ефективното използване на инвестираните в ЕЕ 
обновяване средства, чрез по-добра подготовка на участниците. 
 
Темата на настоящия курс е „Ръководството за ЕЕООКС – средство за улеснение на 

проектирането и контрола в строителния процес“. Във връзка с приетите изменения в 

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар; обучението е допълнено в частта „Изисквания към 

противопожарната защита“ с разглеждане на принципни положения, причини и отражение 

на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване. 

 
Организира се с любезното съдействие на Камара на архитектите в България – 

регионални колегии Пловдив и Разград 
    

 
Цели на обучението: 
 

 Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи, 
нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения. 

 Представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване  на ограждащите 
конструкции на сгради”. 

 Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по 
енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради.  

 Представяне на изискванията към противопожарната защита. Основни изменения в 
нормативната уредба. 

 
Съдържание на обучението: 
 

 Енергийна ефективност, значение, нормативна база. Елементи на енергийната 
ефективност. 

 Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и 
приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция. 

 



 Подземни части и цокъл на сградите: 
- изисквания към проектите; 
- основни елементи на текущия контрол; 
- приемане на извършените работи. 

 Обновяване на покривите на съществуващите сгради: 
- изисквания към проектите; 
- основни елементи на текущия контрол; 
- приемане на извършените работи. 

 Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени: 
- изисквания към проектите; 
- основни елементи на текущия контрол; 
- приемане на извършените работи. 

 Изисквания към противопожарната защита: 
- нормативна база; 
- изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - принципни 
положения, причини и очакван ефект; 

- отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти 
по ЕЕ обновяване; 

- принципни детайли и технически решения. 
 
 
 
Курсът ще се проведе на следните дати в градовете Пловдив и Разград съответно: 
 

22 ноември 2019 г.  с регистрация от 13.00 ч. – гр. Пловдив, ул. “Петко Каравелов” 21, 
зала на КАБ 
28 ноември 2019 г. с регистрация от 13.00 ч. – гр. Разград, градски парк, хотел “Лес”, 
заседателна зала 
 
 
Такса участие: 60 лв. с ДДС за едно обучение. 
 
 
Моля да се регистрирате за участие до 15 ноември 2019, като попълните следната 
електронна форма: 
 
Регистрационна форма 
 
 
 
 

Обучението се осъществява с подкрепата на: 
 
 

 
 
 
 

 

 

https://bais.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/

